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ASPECTE CU PRIVIRE LA VIAŢA RELIGIOASÃ DIN
SATUL NEGRILEŞTI (JUD. BISTRIŢA-NÃSÃUD) ÎN
PERIOADA INTERBELICÃ
Aspects About the Religious Life in Negrileşti Village
(Bistriţa-Nãsãud County)During the Interwar Period
Adrian-Cosmin Iuşan
,,Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca
Abstract: The present work intends to analyse aspects of religious life in the interwar
period in Negrileşti (Bistriţa-Nãsãud County). During this research we want to see which
were the main existing denominations, how and under what conditions have appeared new
ones, the interdenominational relations and to observe the impact that all these churches had
on the studied village.
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Satul Negrileşti din judeţul Bistriţa-Nãsãud este o localitate
atestatã pentru prima datã în anul 1504, moment în care se afla în
componenţa cetãţii Ciceului, însã, fãrã îndoialã, existenţa acesteia era
una mult mai veche.
Nu ştim foarte multe despre momentul fondãrii şi implicit nici
despre viaţa religioasã anterioarã momentului 1405 sau anului 1553,
când satul este menţionat a doua oarã.1
Putem presupune cã satul Negrileşti era majoritar ortodox, mai
ales cã structura confesionalã a satelor componente cetãţii Ciceului era,
în timpul lui Ştefan cel Mare, una preponderent ortodoxã. Astfel, aratã
istoricul Nicolae Edroiu, în anul 1553, din cele 54 de sate componente
ale celor 2 cetãţi transilvãnene (una fiind cea a Ciceului), 41 era
ortodoxe, având preoţi români.2
Ulterior, comunitate ortodoxã localã va fi subordonatã episcopiei
de Vad, în condiţiile în care aceasta şi-a extins autoritatea, începând din
secolul al XVII-lea, asupra satelor cuprinse în zona Solnocului Mijlociu,
Crasnei, Bihorului, Maramureşului şi Sãtmarului, a districtelor Chioar,
Bistriţa şi Gurgiu şi a comitatelor Dobâca, Cluj şi Turda.3
Kadar Jozsef, Cetatea Ciceului şi comuna Uriu. Csicsovar es Felor Kozseg, Cluj-Napoca,
Editura Clusium, 2009, p. 42.
2 Nicolae Edroiu, „Semnificaţia stãpânirii de posesiuni în Transilvania de cãtre Ştefan
cel Mare şi sfânt, domnul Moldovei (1457-1504)”, în Ioan Chirilã (coord.), Structurã
etnicã şi confesionalã a Transilvaniei medievale (sec. IX-XIV), Cluj-Napoca, Editura
Renaşterea, 2007.
3 Ibidem, p. 152.
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Ştim cã pe actualul teritoriu al satului (locul exact nu a fost încã
identificat) a existat o mãnãstire ortodoxã, distrusã cel mai probabil de
tunurile austriece. Despre ea, cunoaştem cã „în hotarul satului
Negrileşti, o fost o mãnãstire construitã pe ruinele unui speculul (turn de
strajã) roman, probabil înainte de 1700. În 1776 avea un cãlugãr
ortodox, Iancu, care „agita contra unirii”. Pentru calmarea spiritelor,
episcopul Grigore Maior trimite în zonã pe protopopul Dobrei, George
Pop, care s-a stabilit în Ungureni, lângã Lãpuş.4 Aceasta a jucat un rol
important pentru ortodocşii din sat dar şi pentru cei din satele vecine.5
Unirea religioasã de la începutul secolului al XVIII-lea a dus la
scindarea comunitãţii. Astfel, o parte dintre aceasta va forma biserica
greco-catolicã din localitate, care va exista pânã la interzicerea ei în
decembrie 1948.
Nu aveau sã fie singurele confesiuni existente. Aveau sã existe
romano-catolici şi reformaţi la care, din perioada interbelicã, li s-au
adãugat şi douã biserici neoprotestante, una baptistã, respectiv, una
penticostalã. Tot aici, religia creştinã avea sã coexiste şi cu cea mozaicã,
cult ce avea sã înceteze odatã cu dispariţia evreilor din satul Negrileşti
(1944).
Referitor la structura confesionalã, primele date existente sunt
cele pentru anul 1850. Sat component al judeţului Bistriţa, Negrileşti
numãra 1085 de suflete, dintre care 488 era ortodocşi, 531 erau grecocatolici, 4 catolici, 21 reformaţi, iar 41 erau mozaici.6 Existau 951 de
români, 41 de maghiari, 41 de evrei şi 11 aveau o altã naţionalitate.7
Nu avem certitudinea cã au existat decât câteva locaşuri de cult
ortodoxe, greco-catolice, mozaice şi, ulterior, câteva neoprotestante.
Referitor la catolici, unitarieni şi reformaţi, numãrul redus pe care l-au
avut tot timpul ne îndreptãţeşte sã credem cã nu aveau biserici. O astfel
de situaţie este consemnatã pentru anul 1848. Astfel, dintr-un document
aflãm cã 3 negrileşteni aparţineau parohiei catolice Sfântul Ştefan din
satul Cristeştii Ciceului.8 Acest lucru atestã încã o datã faptul cã, deşi nu
Ovidiu Halas, „Istoria monahismului din judeţul Bistriţa-Nãsãud. Partea a II-a-vetre
monahale din secolele XV-XVIII”,în Astra Salvensis, nr. 2, 2013, p. 18.
5 Pentru mai multe informaţii vezi: Adrian-Cosmin Iuşan, Satul lui Negrea. O istorie a
localitãţii Negrileşti din judeţul Bistriţa Nãsãud (lucrare de disertaţie), p. 87 şi Augustin
Pãdurean, Dãnuţ Liviu Drãgoi, Poartã spre cer. O istorie a bisericii ortodoxe din Ciceu-Giurgeşti,
jud. Bistriţa-Nãsãud, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2005, p. 9.
6 Traian Rotariu (coord.), Recensãmântul din 1850. Transilvania, ed. II, Cluj, Presa
Universitarã Clujeanã, 2004, pp. 86-88.
7 Ibidem, p. 89.
8 Kadar Jozsef, Cetatea Ciceului şi comuna Uriu. Csicsovar es Felor Kozseg, p. 93.
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reprezentau un numãr foarte mare, existau sãtenii care se deplasau chiar
şi pe distanţe mai mari, pentru a participa la slujbele bisericilor din care
fãceau parte. De precizat cã acest lucru era valabil pentru cei care nu
erau români din punct de vedere etnic.
Trebuie fãcute nişte observaţii. Se poate vedea faptul cã populaţia
satului a crescut într-un ritm constant, de unde deducem cã familiile
aveau numeroşi copii. De asemenea, vedem cã numãrul credincioşilor
ortodocşi şi cei greco-catolici este unul similar, cu un uşor avantaj
pentru aceştia din urmã, cele douã confesiuni având cei mai mulţi
adepţi9, aşa cum era şi de aşteptat într-un sat format aproape în totalitate
din români. Din recensãminte, reiese şi faptul cãîn localitate au existat şi
romano-catolici, unitarieni şi reformaţi, însã numãrul acestora a fost
extrem de mic raportat la populaţia satului. Numãrul evreilor este unul
care creşte şi el, iar, în privinţa cultelor neoprotestante, observam cã, la
mai puţin de un deceniu înaintea izbucnirii celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, ei sunt reprezentanţi de douã biserici, una baptistãşi una
penticostalã.
Biserica ortodoxã
Aşa cum am arãtat mai sus, satul a fost unul ortodox pânã la
începutul secolul al XVII-lea. Cele mai vechi date referitoare la numãrul
locuitorilor din satul Negrileşti sunt cele privitoare la perioada 17201721, când se pare cã localitatea avea 538 de locuitori.10 E mai mult
decât sigur cã cei mai mulţi dintre aceştia erau ortodocşi, mai ales cã în
anul 1750 erau înregistraţi ca trãind în localitate o familie de nobili cu 6
membrii, 94 de iobagi, o vãduvã de iobag, 8 familii de jeleri, 7 vagabonzi
şi 3 vãduve.11 Discutabil, din punct de vedere al religiei, ar putea fi poate

Aceastã situaţie era una tipicã pentru Transilvania. Astfel, conform datelor privitoare
la situaţia doar din Principatul Transilvaniei, pânãîn anul 1880, numãrul ortodocşilor a
fost urmãtorul: 637.800 (30,9%) în 1850, 679.896 (31,3%) în 1857, 1.504.049 (37%) în
1880, 1.701.234 (34,9), 1.804.572 (34,3), situaţia greco-catolici fiind urmãtoarea 674.654
(31,5) în 1850, 674.654 (31,3) în 1857, 941.474 (23,2%) în 1880, 1.145.576 (23,5%) în
1900 şi 1.247.105 (23,7%) în 1910. Vezi: Sorina Paula Bolovan, Familia din satul românesc
din Transilvania. A doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane/Fundaţia Culturalã Românã, 1999, p. 58.
10 Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria judeţului Bistriţa‐Nãsãud în documente şi texte,
Bistriţa, Editura Rãsunetul, 2001, p. 22.
11 Dorin Dologa, prefaţã la Fondul Parohial Ortodox Român, Serviciul Judeţean Bistriţa
Nãsãud al Arhivelor Naţionale, 2008, p. 3.
9
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doar confesiunea nobililor, deşi mai multe elemente ne face sã credem
cã, cel puţin pentru o vreme, au fost ortodocşi.
Deşi biserica greco-catolicã va avea ulterior cei mai mulţi adepţi,
biserica ortodoxã, care va face mult timp parte din protopopiatului
ortodox Chiuieşti, atât înainte de desfiinţarea acestuia, cât şi dupã
reapariţia lui,12şi apoi din protopopiatul Solnoc Interior din 1805, mai
exact din cel Inferior,13 va continua sã existe şi sã aibã chiar un numãr
mare de enoriaşi. Existã mai multe motive pentru care o parte a
oamenilor au rãmas creştini-ortodocşi. Pot fi evocate unele precum
existenţa unei conştiinţe a apartenenţei la biserica ortodoxãîn rândul
unei pãrţi a populaţiei, dorinţa de a rãmâne fidel comunitãţii bisericii şi
preotului etc., dar din punctul nostru de vedere cele mai importante ar fi
douã.
Primul se referã la mãnãstirea Negrileşti şi la influenţa pe care
aceasta a exercitat-o asupra localnicilor şi nu numai. Aceasta este cu atât
mai mare cu cât în cadrul ei va lua naştere prima şcoala a satului (şcoala
mãnãstireascã), undeva în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea.14 Nu
se cunosc multe despre aceastã „şcoalã”, dar putem bãnui cã existenţa ei
nu avea cum sã nu influenţeze mentalul local.
Cel de-al doilea ar putea fi cel privitor la existenţa unei vechi
biserici ortodoxe de lemn, care a rãmas în picioare pânã undeva în
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Nu se ştie anul exact al
construirii acesteia. În perioada interbelicã, i s-a cerut preotului ortodox
din localitate, Nicolae Ţãgeanu, sã ofere o serie de informaţii privitoare
la istoria acestei bisericã. Astfel, el a oferit doi ani diferiţi privitori la
atestarea ei, vorbind despre 1780 şi 1760 ca ani posibili pentru
înfiinţarea ei. Imposibil de oferit un an exact, putem totuşi afirma, pe
baza celor spuse de cãtre acest preot, cã, cel mai probabil, biserica a luat
fiinţã undeva în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. Nu ştim dacã
este una şi aceeaşi cu prima bisericã de lemn din localitate, construitã de
cãtre un nobil local (Drãcşan), mort în 1717 în preajma Reteagului,15
probabil rudã cu nobilul Ioan Drãgşan, menţionat în anii 1650 cu
numele de Draxan şi în anul 1658.16
Semnificativã ar putea fi şi una dintre relatãrile unor bãtrâni din
sat, pe care le-am auzit de-a lungul timpului. Astfel, de mai multe ori,
Ibidem, p. 4, 7.
Ibidem, p. 7.
14 Ovidiu Halas, „Istoria monahismului din judeţul Bistriţa-Nãsãud”, p. 18.
15 Dorin Dologa, prefaţã la Fondul Parohial Ortodox Român, p. 4.
16 Ibidem.
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mai mulţi oameni din sat mi-au spus cã satul s-a aflat prima datã pe
dealurile care îl înconjoarãşi doar ulterior oamenii au coborât şi s-au
stabilit la baza acestora. Acest lucru este mai mult decât unul veridic, în
condiţiile în care multe dintre satele transilvãnene aveau casele ridicate
pe dealuri, din diferite motive. Mult mai interesant este faptul cã acolo
sus ar fi existat şi o bisericã de lemn (despre a cãrei existenţã nu avem
motive sã ne îndoim), care ulterior ar fi fost mutatã în sat.
Conform unui document din anul 1920, biserica ortodoxã
dispunea de 2,8772 ha teren arabil, 5, 754 ha teren grãdinãşi alte 9,49 ha,
la care se adãugau 8,631 ha grãdinã pentru personalul eclesiastic şi
administrativ. Mai dispunea de un cimitir de aproximativ 5,7 ha şi de 4,6
ha teren neproductiv, 12,72 ha din proprietãţile antebelice şi 9,72 din
reforma agrarã. Casa parohialã avea 125 mp şi fusese ridicatã în anul
1905 cu fundaţie de piatrãşi pereţii din lemn. Exista şi o şcoalã
confesionalã din 1913, de 198 mp, ambele clãdiri aveau fundaţii din
piatrã, acoperişul din şindrilãşi 5 camere. Terenul aparţinãtor era de 2,31
ha la biserica din lemn, 4,87 ha la casa parohialãşi 1,43 ha la şcoalã.
Evaluarea clãdirilor dupã preţ era urmãtoarea: Biserica 4000 lei, terenul
6000 lei, casa parohialã 40.000 lei, terenul 10.000 lei, şcoala 80.000 şi
terenul acesteia 5.000 lei.17
În privinţa enoriaşilor, datele sunt similare pentru aproape
întreaga perioadã interbelicã. Sporul natural este unul pozitiv, iar
numãrul cãsãtoriilor este şi el în creştere. Se menţine şi situaţia
cãsãtoriilor interconfesionale, iar numãrul convertiţilor, şi de o parte şi
de cealaltã, este destul de mare. Spre exemplu, în decembrie 1926 erau
înregistraţi, conform unei statistici bisericeşti ortodoxe, 209 familii
ortodoxe, dintre care 283 de bãrbaţi, 278 de femei, un total de 561 de
persoane. Copiii pânã în 7 ani erau 160, dintre care 66 de bãieţi şi 94 de
fete; între 7-15 erau 114, dintre care 73 bãieţi şi 41 fete. S-au nãscut 14
bãieţi şi 15 fete, la care se adaugã 1 „bãiat nelegiuit” şi 2 fete trecute la
aceiaşi categorie, deci 32 de naşteri în total. La categoria deceselor, au
fost trecuţi 4 bãrbaţi, 3 femei, 2 bãieţi şi 5 fete (pânãîn 15 ani); 10
cãsãtorii, dintre care 5 mixte, 6 perechi ortodoxe în concubinaj şi 6
mixte, deci 12 perechi, 2 divorţuri. Ştiau scrie 115 bãrbaţi şi 39 de femei,
deci 154 de sãteni (peste 15 ani); 168 de bãrbaţi, respectiv 239 de femei
trecute la secţiunea analfabeţi, deci un total de 407. Mergeau la bisericã
275 de bãrbaţi şi 255 de femei, dintre care regulat 160, neregulat 373 şi
28 de localnici nu mergeau deloc.18
17
18

S. J. B. N. A. N., Oficiul Parohial Ortodox român Negrileşti, dos. 1/1920, f. 198.
Ibidem, dos. 14/1921-1946, f. 16.
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Din secţiunea „Treceri religioase”, aflãm cã au schimbat cultul numai
puţin de 69 de oameni, dintre care 34 de bãrbaţi şi 35 de femei. S-au
convertit, în schimb, 19 bãrbaţi şi 15 femei, deci 34 de uniţi.19
În interbelic, s-a pus problema ridicãrii unui nou locaş de cult
pentru creştinii ortodocşi, în condiţiile degradãrii tot mai accentuate a
micii biserici de lemn. Astfel, în 2 iulie 1931, s-a decis, de cãtre membrii
parohiei, sã fie cumpãratã biserica de lemn din Susenii-Bârgãului, opera
lui Ioan Axente şi Tãnase Gavrilã, l-a preţul de 260.000 lei.20 Pânã la
urmã, credincioşii se vor reorienta şi vor construi între anii 1935-1945 o
bisericã de zid, sfinţitã în19 august 1945 de episcopul ortodox Nicolae
Colan.21 Conform hrisovului clãdirii, a avut şi are în continuare, hramul
sfinţilor arhangheli „Mihail şi Gavril”.
Dat fiind cã, atât biserica ortodoxã, cât şi cea greco-catolicã, nu
dispuneau de venituri foarte mari, edificiul de zid al bisericii nu s-a putut
realiza fãrã numeroasele donaţii pe care le-a primit. Astfel, în anul 1928,
Ministerul Cultelor a donat 10.000 lei,22 în 1937, este menţionatã donaţia
fãcutã de un anume Ioan Dan a Petri din Cluj, care a donat 3000 lei 23,
iar, în anul 1938, sunt consemnate donaţiile fãcute de Mãria Pop (14.000
lei), de Ministerul Cultelor (5000 lei) şi de „mai mulţi enoriaşi”.24 Mai mult
ca sigur, donaţiile au fost mult mai numeroase.
Cele mai vechi nume de preoţi consemnaţi în localitate dateazã
din 1733 (amintiţi şi în 1750), când este menţionatã existenţa a 60 de
familii şi a unei biserici pãstorite de 4 preoţi: Niculaie, Vasile, Mihail şi
Costan,25 dintre care o parte (dacã nu toţi) au fost din localitate. În anul
1767, este menţionat urmãtorul preot, Ioan Muntean, care era
ortodox26şi mai apoi mai sunt amintiţi şi preoţii Lador Gavril din
Chiuieşti, Ioan Bodea din Ciceu-Giurgeşti, Perhaiţã Ioan din Borcut,
Perhaiţã Petru din Dobricel şi Perhaiţã Teodor din Dobricul Lãpuşului,
Dumitru Sighiartau (Sigartãu) din Breaza şi Sighiarteu (Sigartãu) Eutimiu
19

Ibidem, f. 1.

20http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/,

accesat în 26 octombrie
2016.
21 Ibidem.
22 ***, „Tablou de donaţiile fãcute parohiilor din Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului
în anul 1928”, în Renaşterea, nr. 29 din 21 iulie 1929, p. 8.
23 ***, „Donaţiunile fãcute pe seama bisericilor”, în Renaşterea, nr. din 31-32 din 1 august
1937, p. 5
24 ***, „Donaţiunile fãcute pe seama bisericilor din eparhia noastrã în cursul anului
1938”, în Renaşterea, nr. 27 din 2 iulie 1939, p. 4.
25 Ibidem.
26 Dorin Dologa, prefaţã la Fondul Parohial Ortodox Român, p. 4.
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din Ciceu-Poieni.27 Preoţii ortodocşii ai localitãţii au mai fost, conform
lui Teodor Herman, urmãtorii:„Teodor Mihuţ (1793-1815), Vasilie Mãrcuş
(1816-1844), fiul sãu Ioan Mãrcuş (1845-1851), Dumitru Szigyarto (18541879), Vasile Bodea (1881-1901), sub care s-a trecut la biserica unitã o mare
parte din popor şi s`a edificat în 1889 o şcoalã de lemn, separând şcoala de cãtrã
uniţi […], Gheorghe Lãrgean (1903-1907), […], Ioan Bodea (1909-1918), sub
care s-a zidit şcoala actual de peatrãîn 1911, Nicolae Ţãgean (1920- ) care e atacat
de cãtrã uniţii şi baptiştii de acolo”.28
Acesta îl omite însã pe preotul Constantin Bodea, nãscut în 1844
în satul Chiuieşti, decedat în 1916,absolvent de seminar teologic, care
fusese preot în Ciceu-Giurgeşti, iar, între martie 1901-martie 1902, va fi
preot ortodox în satul Negrileşti.29 Despre Ioan Bodea, ştim cã a
terminat teologia la Sibiu.30 Nu îi menţioneazã nici pe Sigartãu
Alexandru din Ciceu-Poieni (16 februarie 1901-1 ianuarie 1903), pe
Cotuţiu Pantelimon din Dumbrãviţa (20 octombrie 1879-14 octombrie
1881)31şi nici pe Jula Constantin (1918-1920).32
Biserica ortodoxã din Negrileşti, în perioada interbelicã, se
identificã practic cu activitatea depusã de preotul Nicolae Ţãgeanu, cel
care ajunge preot în localitate în anul 1920, unde va pãstorii biserica din
localitate (şi pentru puţin timp şi pe cea din Ciceu-Giurgeşti) pânã la
decesul sãu, survenit în anul 1947.33
Acesta a fost foarte activ. Din documentele redactate de cãtre el şi
din schimbul de scrisori cu protopopul ortodox T. Herman, reiese cã, în
perioada dintre cele douã rãzboaie, s-au fãcut numeroase colete în
localitate pentru diferite cauze, precum ridicarea unui internat pentru
bãieţi în Dej, construirea tipografiei ortodoxe din Cluj, ridicarea
catedralei ortodoxe din Cluj Napoca, cumpãrarea unui clopot pentru
aceeaşi catedralã, ajutorarea sinistraţilor de pe urma viiturilor din anul

http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/, accesat în 26 octombrie
2016.
28 Teodor Herman, Monografia istoricã a protopopiatului ortodox român Dej. Lupte, treceri şi
procese religionare, Cluj, Tiparul tipografiei Dr. S. Bornemisa, 1925, p. 80.
29 Augustin Pãdurean, Dãnuţ Liviu Drãgoi, Poartã spre cer. O istorie a bisericii ortodoxe din
Ciceu-Giurgeşti, jud. Bistriţa-Nãsãud, pp. 28-29.
30 Ibidem, p. 29.
31 http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/, accesat în 26 octombrie
2016.
32 Ibidem.
33 ***, „Concurs”, în Renaşterea, nr. 14-15 din 13 aprilie 1947, p. 8.
27
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1925, ridicarea Mãnãstirii Rohia dar şi a statuilor lui Nicolae Bãlcescu de
la Alba Iulia şi Simon Bãrnuţiu de la Iaşi.34
De asemenea, el s-a luptat foarte mult pentru biserica sa. În acest
sens, prezentãm un fragment dintr-o scrisoare trimisã de acesta pe
adresa ziarului Renaşterea, în anul 1929, publicat într-un articol, în
acelaşi an: „La data de 28 Oct. 1929, s'a fãcut aplicarea dispozitivului de
parcelare a pãmântului expropriat şi dat pe seama bisericii ortodoxe din Negrileşti şi
a personalului ei de serviciu. Prin aceastã aplicare din nou i s'a dat acestei biserici o
loviturã grea, dându-i-se pãmânt de tot slab şi aproape necultivabil. Deşi biserica
noastrã are 2 jug. 600 st. ca sesiune parohialã veche, chiar în mijlocul pãmântului
expropriat, totuşi din acest pãmânt nu ni s'a dat Ia sesiunea veche decât 2 jug.
Celelalte 14 jug. ni le-au dat dupã un deal numit „Delniţe", unde desi era un terilor
de 3 0 jug., 7 jug. ca sesiune parohialã ni s'au dat într'un capet, 5 jug. a bisericii
cam Ia mijloc spre vârful dealului, iar 2 jugãre a cantorului Ia celalalt capet tot la
vârful dealului. In tot locul însã pãmântul e cel mai slab şi fãrã sã ni se dea într'un
complex, cum a fost pânã azi”.35
A fost interesat şi de ceea de ţine de întãrirea conştiinţei
oamenilor privitoarea la apartenenţa acestora la România. Ştim cã, spre
exemplu, i s-a cerut, de cãtre protopop, sã facã rugãciuni în ziua de 15
octombrie nou 1922, momentul încoronãrii, dar şi „sãîndemni pe câţiva
ţãrani fruntaşi sã meargã pe atunci în Alba Iulia în portul lor ţãrãnesc”,36 lucruri
pe care, fãrã îndoialã, le-a realizat. Activitatea sa va face ca el sã fie ales
membru al consiliul protopopiatului între anii 1932-1937.37
Conform datelor înregistrate, au existat credincioşi ortodocşi în
numãr de 488 în 1850, 404 în 1857, 519 în 1869, 661 în 1880, 682 în
1890, 744 în 1900, şi 770 în 191038. În interbelic, au fost 846 în 1930, iar
apoi s-au mai consemnat 860 în 1941, 1078 în 1992 şi 899 în 2002.39
Tot în cadrul bisericii ortodoxe, aveau sã aparã, în interbelic, şi
membrii în „Oastea Domnului”, cel mai probabil ca o reacţie la apariţia
cultelor neoprotestante. Numãrul acestora nu era foarte mare, existând
doar câţiva membrii. Aceastã mişcare a existat în localitate şi dupã 1948,

S. J. B. N. A. N., Oficiul Parohial Ortodox român Negrileşti, dos. 1/1920, f. 19-138.
***, „Biserica sfidatã de organele de împroprietãrire”, în Renaşterea, nr. 48 din 1
decembrie, 1929, p. 6.
36 S. J. B. N. A. N., Oficiul Parohial Ortodox român Negrileşti, dos, 1/1920, f. 28.
37 Ibidem, dos. 12/1929-1945, f. 7.
38 Varga E. Árpád, „Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai. 18502002”, în http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/bnfel02.pdf, accesat în 25
februarie 2015.
39 Ibidem.
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unii negrileşteni participând la diferite întâlniri şi evenimente din ţarã.40
Ea s-a dizolvat dupã ce aceşti membrii au pãrãsit aceastã localitate,
undeva în perioada comunistã.
Dupã rãzboi, comunitatea ortodoxã a fost pãstoritã de preoţii,
Dobrovolschi Gavril (1948-1950),41 Cotuţiu Constantin (1950-1959),
Nedelea Teodor (1970-1978), Briciu Alexandru (1978-1985) şi Zinveliu
Dumitru (1985-prezent).42
Biserica greco-catolicã în perioada interbelicã
Dupã trecerea unei pãrţi a clerului transilvãnean la catolicism şi
dupã formarea bisericii greco-catolice, o parte dintre sãteni au devenit
greco-catolici. Nu ştim multe despre acest moment. Putem totuşi afirma
cã, bazându-ne pe situaţia celorlalte sate din aceastã parte a ţãrii, cel mai
probabil aceastã trecere s-a fãcut ca urmare a schimbãrii confesiunii
preotului/preoţilor din localitate.
Biserica va face parte iniţial din protopopiatul Cãşeiu.43 În anul
1931, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu a întreprins o nouã
reorganizare administrativã a protopopiatelor. Conform acesteia, eparhia
de Cluj-Gherla cuprindea un numãr de 31 de protopopiate, localitatea
Negrileşti urmând a face parte din protopopiatul Reteag, alãturi de alte
19 localitãţi.44
Referitor la numãrul enoriaşilor uniţi, acesta a crescut, mai ales
cãşi populaţia satului a cunoscut o evoluţie ascendentã. Pânã în
interbelic, au fost înregistraţi 531 de credincioşi greco-catolici în 1850,
601 în 1857, 775 în 1869, 564 în 1880, 778 în 1890, 931 în 1900 şi 1023
în 1910,45 pentru ca, în interbelic, numãrul lor sã ajungã la 1009 în
1930.46

Interviu cu C. D. în 7 decembrie 2015.
Acesta era basarabean, stabilit în România datoritã rãzboiului conform interviului cu
Ş. L. în data de 4 august 2015.
42http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/, accesat în 26 octombrie
2016.
43 Dorin Dologa, prefaţã la Fondul Parohial Ortodox Român,p. 6.
44 Iuliu Hossu, „Decret pentru noua arondare a protopopiatelor din Eparhia românã
unitã de Cluj-Gherla”, în Curierul Creştin. Organ Oficial al Eparhiei de Cluj-Gherla cu un adaos
neoficial, nr. 15 din 1 august 1931, pp. 126-128.
45 Varga E. Árpád, „Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai. 18502002”,
46 Ibidem.
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Referitor la preoţii uniţii, în 1842 sunt menţionaţi Sigartãu
Damian, Georgiu Ioan (1852-1875), Georgiu George (1874-1879), Juga
(Iuga) Constantin (1880-1916) şi Viman Petru (1916-1956).47
Cel mai cunoscut mentalului colectiv rãmâne cel care a pãstorit
biserica unitã din localitate în perioada interbelicã: Viman Petru. Fiu al
satului, acesta s-a format la Blaj, marele centru al greco-catolicismului,
ajungând sã fie considerat unul dintre cei mai promiţãtori tineri teologici
uniţi. Acest lucru este bine reprezentat de momentul sfinţirii bisericii din
Reteag, din anului 1909, l-a care a participat şi preotul greco-catolic din
Negrileşti, Constantin Iuga, dar şi Petru Viman, care nu era încã preot.
Despre acesta din urmã, ziarul Unirea din Blaj a scris urmãtoarele:„Nu
pot trece cu vederea, sã nu amintesc, cã actul sânţirii şi solemnitatea sf. Liturgii a
ridicat-o mult teologul absolut de Gherla, Petru Viman, care cu voacea sa puternicã,
voluminoasã şi bine cultivatã, a stârnit mult pietatea în cei prezenţi, ba la
cuminecariu, a stors chiar lacremi din ochii multor creştini. Accentele: M-ai urgisit,
m-ai urgisit, cã am cãlcat poruncile tale şi am pãrãsit legea ta…erau o mãrturisire
duioasã parecã a tuturora, cãci cine Doamne, este fãrã pãcat?!”.48
Relaţiile dintre cele douã biserici au fost dificile, la acest lucru
contribuind din plin faptul cã cele douã parohii erau similare din punct
de vedere al numãrului de enoriaşi. Exceptând momentul apariţiei
bisericii greco-catolice în localitate, cea mai tensionatã perioadã poate fi
consideratã cea din interbelic. Tensiunea a atins apogeul în perioada în
care bisericile erau pãstorite de Nicolae Ţãgean şi Petru Viman,
pãstrându-se şi azi numeroase „legende” privitoare la relaţia acidã dintre
cei doi preoţi.
Nu trebuie înţeles faptul cã relaţiile ar fi fost tot timpul
tensionate. În fapt, enoriaşii dintr-o bisericã nu avea nicio problemã cu
enoriaşii din cealaltã. Acest lucru este confirmat de numeroasele
cãsãtorii consemnate în registrele parohiale, dar şi de numãrul
impresionant de treceri de la o biserica la alta. Acestea trebuie vãzute
mai degrabã prin prisma urmãririi unor anumite interese personale,
decât prin prisma unor treceri datorate unor sentimente de ordin
religios, care, dacã au existat, au fost probabil foarte puţine.
În ziua de Duminicã, 4 septembrie 1927, a fost sfinţitã biserica
ortodoxã din Ciceu Corabia, moment la care a participat şi preotul
parohiei din Negrileşti, Nicolae Ţãgeanu, alãturi de majoritatea preoţilor
http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/, accesat în 26 octombrie
2016.
48 Ioan Sonea, „Sfinţire de bisericã. Reteag, la 22 septemvrie 1909”,în Unirea. Foaie
bisericeascã-politicã, nr. 38 din 2 octombrie 1909, p. 330.
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din satele din vecinãtate. Interesant este faptul cã la acestea au participat
nu doar episcopul ortodox Nicolae Ivan, ci şi o serie de personalitãţi şi
notabilitãţi din satele din proximitate, dar şi din Dej, între care numeroşi
membrii ai despãrţãmântuluiDej al Astrei, senatori, preoţi, studenţi, dar
şi istoricului Valeriu Motogna, acesta din urmã fiind greco-catolic.49
Acest lucru aratã cã, la astfel de momente festive, participau atât
ortodocşi, cât şi uniţi, situaţie, care, datã fiind proximitatea teritorialã, cel
mai probabil era valabilãşi în Negrileşti.
Între 1820-1821, uniţii au construit o bisericã de zid, având
hramul „Sfântul Dumitru”, edificiu pictat în 1836.50 Biserica de piatrã a
fost construitã în anul 1903, în timpul în care parohia era pãstoritã de
preotul Constantin Iuga, aşa cum aratã unul dintre cele douã hrisoave
ale clãdirii.51 Ea a fost binecuvântatã de cãtre Iuliu Hossu în 1904 şi
sfinţitãîn 1912 de canonicul Octavian Domide.52 Potrivit aceluiaşi
hrisov, biserica a fost ulterior renovatã de mai multe ori, cea mai
importantã lucrare fiind cea realizatã în primii ani de dupã revoluţie, în
timpul preotului ortodox Zinveliu Dumitru.53 Nu cunoaştem date
despre aşezãmintele anterioare, dar, în cele aproape douã secole de la
apariţia acestei biserici, este mai mult decât sigur cã se foloseau de un
anumit edificiu religios, cel mai probabil o bisericã de lemn, posibil,
pentru mult timp, în paralel cu ortodocşii.
Numãrul celor care frecventau bisericile din sat era evident mai
mic decât cel al credincioşilor înregistraţi, situaţie valabilã indiferent de
confesiune. Astfel, cu ocazia unei misiuni unite în localitate, se menţiona
cã la Negrileşti se ţin misiuni în 2-4 decembrie, conduse de Victor Bojor,
prilej cu care au asistat la toate predicile credincioşi în numãr de 150250, unii fiind din satele vecine. S-au mãrturisit şi cuminecat aproximativ
70 de persoane.54
***, „Frumoasele serbãri creştineşti-naţionale. Sfinţirea bisericii din Ciceu-Corabia.
Sfinţirea pietrii comemorative în amintirea suirii pe tronul Moldovei (1527) a
Voievodului Petru Rareş, întemeietorul cetãţii Ciceului”, în Renaşterea. Organul oficial al
eparhiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului, nr. 37/11 din septembrie
1927, pp. 3-4.
50http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/, accesat în 26 octombrie
2016.
51 ***, Hrisov, biserica ortodoxã (fostã greco-catolicã) „Sfântul Dumitru” Negrileşti.
52http://www.protopopiatulbeclean.ro/parohia-negrilesti/, accesat în 26 octombrie
2016.
53 ***, Hrisov, biserica ortodoxã (fostã greco-catolicã) „Sfântul Dumitru” Negrileşti.
54 ***, „Raport despre activitatea Reuniunei de Misiuni Sfinte în anul 1923”, în ziarul
Curierul Creştin. Organ oficial al diocezei de Gherla, Gherla, an VI, nr. 13 din 1 iulie 1924, pp.
59-60.
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În aceastã perioadã, enoriaşii bisericilor greco-catolice şi ai celei
ortodoxe, erau încã îmbrãcaţi în costum popular, acesta fiind unul de
sãrbãtoare, care de care mai frumos croite. Au existat însãşi multe cazuri
în care credincioşii mergeau desculţi, situaţie valabilãîn special pentru
copii.55
Dupã momentul interzicerii cultului greco-catolic, biserica ridicatã
la începutul secolului a fost utilizatã de ortodocşi, în paralel cu biserica
ortodoxã „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, situaţie ce se menţine şi
astãzi. Din interviurile efectuate în localitate, nu reiese cã ar fi existat o
opoziţie foarte mare vis-a-vis de unirea cu biserica ortodoxã, mai ales cã
preotul unit Petru Viman s-a conformat acestei decizii.
Dupã revoluţie, nu au existat eforturi mari pentru refacerea
comunitãţii greco-catolice. Ştim doar de o persoanã care a încercat sã
gãseascã familii interesate pentru a aduce un preot unit în localitate, dar
efortul sãu a fost zadarnic, lumea nedorind sã scindeze comunitatea,56
declarându-se oficial greco-catolici doar 2 în anul 1992 şi 7 în 2002.57
Astãzi, cele douã biserici sunt folosite alternativ de cãtre credincioşii
ortodocşi, una fiind utilizatãîn perioada rece a anului, cealaltãîn timpul
verii.58
Bisericile neoprotestante
Tot în perioada interbelicã, au apãrut în localitate şi cultele
neoprotestante, reprezentante iniţial doar de cãtre cultul baptist. Acesta
este adus de cãtre un sãtean plecat la muncã în oraşul Detroit din SUA.
Pe numele sãu Zadic Ioan, el avea sã reuşeascã sã converteascã o serie
de consãteni şi sã punã bazele unei mici comunitãţi religioase, care aveau
sã aibã bisericã mult mai târziu, pânã atunci întâlnindu-se în diferite case
din sat.59
Apariţia acestui cult avea sã anime şi mai mult viaţa religioasã din
localitate, existând tensiuni între toate bisericile locale, întreţinute de
Interviu cu C. D. în 7 decembrie 2015.
Interviu cu B. M. în 3 ianuarie 2016.
57 Varga E. Árpád, „Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai. 18502002”.
58 Raimond Petruţ, „Sute de oameni au participat la hramul celor douã biserici
,,gemene”
din
Negrileşti”,
în
Mesagerul,
ediţie
online,
http://www.mesagerul.ro/2013/10/21/sute-de-oameni-au-participat-la-hramul-celordoua-biserici-gemene-din-negrilesti, accesat în 28 octombrie 2016.
59 Adrian Cosmin Iuşan, Satul lui Negrea. O istorie a localitãţii Negrileşti din judeţul Bistriţa
Nãsãud, p. 25.
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multe ori de chiar de la amvon. Destinul bisericii baptiste din Negrileşti
a fost unul destul de dificil, mai ales în prima parte a interbelicului, în
condiţiile în care ea nu era recunoscutã de cãtre autoritãţi. În fapt,
trecerea în legalitate a acesteia s-a produs prima datã, parţial, odatã cu
luarea legãturii cu Biserica Baptistã din Oradea, care se pare cã era
recunoscutã în vreme (în 1919),60şi, a doua oarã, total, câţiva ani mai
târziu.
Unul dintre primii baptişti din localitate a fost şi Gavril Dunca.
Într-o carte de memorii, el vorbeşte şi despre destinul interbelic al
bisericii din care fãcea parte. Astfel, din cauza nerecunoaşterii ei, el şi alţi
5 (Rus Dumitru, Câmpan Gavrilã, Mihuţ Pentru, Pop Anica şi Rus
Lucreţia, care au îmbrãţişat noua credinţã, au fost botezaţi la Dej şi nu în
sat, unde ar fi dorit.61 În 1920, se boteazã Simion Costea, urmaţi de alţi
precum Hanet Nicolae, Haicu Tihon, dupã care va urma şi primul botez
în valea din sat (1922),62 primul autorizat în judeţul Someş63 (din care
satul fãcea parte la momentul respectiv).
În 1921, s-a instaurat o stare de urgenţã (în perioada interbelicã au
fost declarate mai multe astfel de stãri de urgenţã,64 moment în care
biserica baptistã (de fapt o casã, prima fiind cea a lui Anica Pop din
centrul localitãţii)65 trebuie închisã.66
Perioada interbelicã este una de agregare a acestor noi comunitãţi
religioase în localitate. Numãrul lor începe treptat sã creascã, cu ajutor
sau sub presiunea unor factori, astãzi reprezentând biserici importante
din punct de vedere al ponderii numerice.
Referitor la comunitatea baptistã, ea avea, urmãtoarele în perioada
interbelicã, un numãr de 179 de membri înregistraţi în anul 1930,67 care a
ajuns la 261 în anul 1941, la 264 în anul 1992 şi la 225 în 2002.68
Tot în interbelic, biserica baptistã se va scinda, în condiţiile în
care, în anii 30, apare şi biserica penticostalã69, o parte dintre cei care o
Gavril Dunca, Amintiri de-o viaţã. Cum am gãsit calea mântuirii şi cum am arãtat-o şi altora,
[s.n.], 1950, p. 20.
61 Ibidem, pp. 25-26.
62 Simion Costea, O viaţã de slujire, Cluj-Napoca, Editura Aqua Forte, 2003, pp. 11-14.
63 Gavril Dunca, Amintiri de-o viaţã, p. 77.
64 Gido Atilla, Douã decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelicã, Cluj-Napoca, Institutul
pentru Studierea Problemelor Minoritãţilor Naţionale, 2014, p. 149.
65 Gavril Dunca, Amintiri de-o viaţã, p. 26.
66 Ibidem, p. 31
67 Varga E. Árpád, „Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai. 18502002”.
68 Ibidem.
69 Simion Costea, O viaţã de slujire, p. 28.
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vor forma fiind iniţial baptişti. Cea mai importantã loviturã a fost aceea
cã o parte dintre baptişti (aproximativ 40) s-au mutat pe o luncã,
devenitã între timp un sat de sine stãtãtor, numit Purcãrete.70 Nu ştim
câţi credincioşi a avut Biserica penticostalã în interbelic, cifre existând
doar pentru perioada de dupã Revoluţie. Putem presupune, cã totuşi, cã
nu avea mai mult decât câteva zeci de membri.
Alte comunitãţi de credincioşi din Negrileştiul interbelic
În localitate, au existat, în perioada interbelicã, un numãr redus de
romano-catolici şi reformaţi. În privinţa primilor, numãrul lor scade faţã
de epoca precedentã. Dacã în 1869 sunt menţionaţi 11 (numãrul maxim
de credincioşi catolici înregistraţi), în 1930 mai existau doar 2.71 Acest
lucru trebuie înţeles prin prisma faptului cã romano-catolici erau, de
obicei, maghiarii care trãiau aici, mulţi dintre ei aflându-se aici
provizoriu. Niciodatã numãrul lor nu a fost mare (ei fiind soldaţi sau
membri în administraţia localã, reprezentând, în procentul lor maxim,
3,8% din numãrul întreg al populaţiei, deci nici numãrul enoriaşilor nu
avea cum sã fie unul diferit. Nu dispuneau de o bisericã, astfel cã se
deplasau spre satele din apropiere care aveau, probabil Reteag sau, aşa
cum s-a putut vedea mai sus, Cristeştii Ciceului. Conform cifrelor
oficiale, numãrul catolicilor a evoluat astfel: 4 în 1850, 5 în 1857, 11 în
1869, 6 în 1890, 2 în 1910, 2 în 1930 şi 9 în 1941 (perioada ocupaţiei
maghiare).72
Tot în acest interval cronologic, a mai existat şi o comunitate de
reformaţi, formatã tot din rândul populaţiei maghiare. Nu aveau bisericã,
aşa cã aceştia mergeau probabil la biserica evanghelicã din Reteag. Din
punct de vedere administrativ-bisericesc, dat fiind cã în Transilvania
cultul reformat avea douã dioceze, una la Cluj şi alta la Oradea,73
credincioşii din Negrileşti (arondaţi probabil unei biserici din alt sat)
fãceau probabil parte din cea de-a douã. Evoluţia numãrului de
reformaţi a fost urmãtoarea: 21 în 1850, 36 în 1857, 45 în 1869, 28 în
1880, 12 în 1890, 11 în 1900, 8 în 1910, 1 în 1930 şi 4 în 1941.74
Ibidem, p. 26.
Varga E. Árpád, „Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai. 18502002”.
72 Ibidem.
73 Virgil Panã, ,,Aspecte privind situaţia cultelor minoritare din Transilvania în perioada
interbelicã”, în Revista Bistriţei, VII (1994), p. 219.
74 Varga E. Árpád, „Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai. 18502002”.
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Ce se poate foarte uşor observa este faptul cã, în interbelic, aceste
comunitãţi dispar aproape în totalitate, principalul motiv fiind acela al
plecãrii maghiarilor dupãînfãptuirea Marii Uniri din decembrie 1918.
A existat şi o comunitate evreiascãîn localitate. Aceasta, deşi a fost
formatã de obicei din 40-50 de oameni, a reuşit, spre deosebire de
comunitãţile catolicãşi reformatã, sãîşi ridice un mic edificiu religios
(sinagogã), în care se ţineau slujbe în anumite momente, dar şi sã aibã
propriul cimitir, care mai existãşi azi.75
În concluzie, Negrileştiul interbelic aratã, din punct de vedere
religios, extrem de colorat, cu mai multe biserici (multiple confesiuni
creştine), dar şi cu douã religii (creştinãşi iudaicã). A fost o perioadã de
evoluţie pentru acestea, fiecare având particularitãţile ei. Astfel, unele au
apãrut acum (cultele neoprotestante), altele s-au metamorfozat (biserica
ortodoxãşi biserica unitã), iar alte comunitãţi au dispãrut (comunitatea
catolicãşi cea reformatã). Chiar şi în aceste condiţii, şi, în ciuda
numeroaselor conflicte existente pentru mulţi ani între diferitele biserici
locale, enoriaşii au învãţat sã fie toleranţii unii cu ceilalţi, situaţie care
caracterizeazã azi relaţia interconfesionalã din satul Negrileşti.

Despre aceastã comunitate vezi Adrian-Cosmin Iuşan, Satul lui Negrea. O istorie a
localitãţii Negrileşti din judeţul Bistriţa Nãsãud, pp. 29-47.
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